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Uppfinningen avser ett lassystem for mekanisk hop-

fogning av golvskivor (1,1'). For horisontell mekanisk

hopfogning finns ett utskjutande parti (P) med ett. las-

elenent (8), vilket samverkar med ett lasspar (14) i en

angransande skiva (1'). Ett not/fjader-forband (36, 38)

fbr vertikal mekanisk hopfogning har samverkande eyre

anliggningsytor (43, 49) och samverkande undre anligg-

ningsytor (45, 52), vilka ar vasentligen parallella med

golvskivornas (1) huvudplan och av vilka de undre an-

liggningsytorna (45, 52) ar beiagna huvudsakligen utan-

for det yttre vertikalplanet (OP), dvs forskjutna rela-

tivt de Ovre anliggningsytorna . Fjadern (38) ar in-

vinklingsbar i noten (36) och laselementet (8) ar infor-

bart i lassparet (14) genom inbordes vinkelrorelse hos

skivorna (1, 1') kring fogkanterna (4a, 4b). I sammanfo-

gat lage avgransas de samverkande ovre anliggningsytorna

(43, 49) horisontellt inat fran fogkanten och utat root

fogkanten av ett inre respektive ett yttre vertikalplan

(IP, OP) . I sammanfogat lSge finns mellan nannda verti-

kalplan (IP, OP) och nedanfor fjadern (38) ett utrymme

(S) , vilket stracker sig horisontellt fran det inre ver-

tikalplanet (IP) och atminstone halwags root det yttre

vertikalplanet (OP) . Ett dylikt utrymme kan aven bildas

under en slutfas av invinklingen. r

Siffrorna mom parentes anger internationell identifieringskod, INiD-kod. 8okstav inom ktammer anger internationell dokumentkod.
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Tekniskt omradP i

Uppfinningen avser generellt ett lassystem for me -

kanisk hopfogning av golvskivor. Narmare bestamt avser

uppfinningen en forbattring av ett lassystem av det slag

som beskrivs och visas i WO 94/26999. Uppfinningen avser

ocksa en golvskiva forsett med ett dylikt lassystem.

Det ar kant att skivmaterdal kan fogas mekaniskt

och att fogsystemen kan se ut pa manga olika satt. Fore-

liggande uppfinningen anvisar speciellt hur ett modifie-

rat not/fjaderforband for vertikal lasning respektive

ett forband for horisontell lasning kan utformas opti-

malt for att saval funktion som kostnadsniya skall var
batftre an for nu kinda utforanden.

Uppfinningen ar sarskilt lampad for mekanisk hop-

fogning av tunna flytande golvskivor, sasom laminat- och
parkettgolv, varfor den efterfoljande beskrivningen av
teknikens standpunkt och uppfinningens andamal och sar-

drag kommer att inriktas pa detta anvandningsomrade och
da framst rektangulara golv med en trafiberkarna med en
storlek av ca 1,2 * 0,2 m och tjocklek pa ca 7 mm och
som ar avsedda att fogas pa bade lang- och kortsida.

Upofinningens bakarund

Traditionella golvskivor fogas i regel medelst lim-

made not/fjader-forband pa lang- och kortsida. Vid lagg-

ningen fors skivorna samman mot varandra horisontellt,

varvid en utskjutande fjader utmed en forsta skivas fog-

kant fors in i noten eller sparet utmed en andra skivas
fogkant. Samma metod anvands pa bade lang- och kortsida.
Not och fjader ar utformade enbart for dylik hori-

g : \pai\sg\ar.s\vSl inge\forskjutr.a ytor\29ei381_f*rskjutr.a_ytor_se . dec
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sontell sammanfogning och med speciell hansyn till hur

limfickor och limytor skall utformas for att fjaderns

skall kunna fastlimmas effektivt i noten. Not/fjader-

forbandet uppvisar samverkande ovre och undre anligg-

5 ningsytor som styr upp skivorna i hbjdled for erhallande

av en plan ovansida hos det fardiga golvet.

Utover dylika traditionella golv som sammanfogas

medelst limmade not/fjader-forband, har det under senare

tid utvecklats golvskivor som istallet sammanfogas meka-

10 niskt och som inte kraver anvandning av lim.

I WO 94/26999 beskrivs ett lassystem for mekanisk

hopfogning av byggnadsskivor, sarskilt golvskivor. Med

detta lassystem kan skivorna lasas bade vinkelratt mot

och parallellt med skivornas huvudplan pa saval langsida

15 som kortsida. Metoder for tillverkning av dylika golv-

skivor beskrivs i.SE 9604484-7 och SE 9604483-9. De

grundprinciper f6r utformning och laggning av golvski-

vorna samt de metoder for framstallning av desamma som

beskrivs i ovannamnda tre dokument ar anvandbara aven

20 f5r foreliggande uppfinning, varfor innehallet i dessa

dokument skall anses utgdra del av fdreliggande beskriv-

ning.

For att underlatta forstaelsen och beskrivningen av

foreliggande uppfinning, samt insikten av de far uppfin-

25 ningen bakomliggande problemen, foljer nu med hanvisning

till fig 1-3 en kort beskrivning av golvskivor enligt

WO 94/26999. I tillampliga delar skall denna beskrivning

av den kanda tekniken anses galla aven for efterfoljande

beskrivning av utforingsexempel av foreliggande uppfin-

30 ning.

En golvskiva 1 av kant utforande visas underifran

respektive uppifran i fig 3a respektive 3b. Skivan ar

rektangular med en oversida 2, en undersida 3, tva mot-

staende langsidor 4a, 4b som bildar fogkanter, och tva

35 motstaende kortsidor 5a, 5b som bildar fogkanter.
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SavSl langsidorna 4a, 4b som kortsidorna 5a, 5b kan

sammanfogas mekaniskt utan lim i riktning D2 i fig lc.

For detta andamal har skivan 1 en fran sin ena langsida

4a horisontellt utstrSckt, fabriksmonterad, plan list 6,

5 som loper utmed hela langsidan 4a och som ar tillverkad

av en bbjbar, fjadrande aluminiumplat. Listen 6 kan vara

fast mekaniskt enligt det visade utforandet, eller med

lim eller pi annat satt. Andra listmaterial kan anvan-

das, sasom plat av annan metall, och profiler av alumi-

10 nium eller plast. Som alternativ kan listen 6 vara ut-

formad i eft stycke med skivan 1, exempelvis genom lamp-

lig bearbetning av skivans 1 stomme. Listen 6 ar dock

alltid integrerad med skivan 1, dvs den monteras aldrig

pa skivan 1 i samband med laggningen. Listens 6 bredd

15 kan vara ca 30 mm och dess tjocklek ca 0,5 mm. En lika-

dan fast kortare list 6' ar anordnad aven utmed skivans

1 ena kortsida 5a. Listens 4 fran fogkanten 4a vanda

kantsida ar utformad med ett utmed hela listen 6 ut-

strackt laselement 8. Laselementet 8 har en mot fogkan-

20 ten 4a vand aktiv lasyta 10 med en hejd pa exempelvis

0,5 mm. Vid laggningen samverkar detta laselement 8 med

ett lasspar 14, som ar upptaget i undersidan 3 av en an-

gransande skivas 1' motsatta langsida 4b. Kortsideslis-

ten 6' ar forsedd med ett motsvarande laselement 8', och

25 den motsatta kortsidan 5b har ett motsvarande lasspar
14'.

For mekanisk hopfogning av saval langsidor som

kortsidor aven i vertikal led (riktning Dl i fig lc) ar

skivan 1 vidare utmed sin ena langsida 4a och sin ena

30 kortsida 5a utformad med en i sidled 6ppen urtagning 16.

Urtagningen 16 avgransas nedat av respektive list 6, 6'

.

Vid de motsatta kanterna 4b och 5b finns eh 6vre urfras-

ning 18 definierande en med urtagningen 16 samverkande

lastunga 20 (se fig 2a) .

St \?A7\3w\&K3\rt~S313S; .DOC
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Fig la-lc visar hur tva dylika skivor 1, 1' kan

sammanfogas genom nedvinkling. Fig 2a-2c visar hur ski-

vorna 1, 1' istallet kan sammanfogas genom insnappning.

Langsidorna 4a, 4b kan sammanfogas med bada metoderna,

5 medan kortsidorna 5a, 5b - efter laggning av forsta raden

- normalt sammanfogas efter att langsidorna har samman-

fogats och enbart genom insnappning. Nar en ny skiva 1'

och en tidigare lagd skiva 1 skall sammanfogas utmed

sina langsidor enligt fig la-lc, trycks den nya skivans

10 1' langsida 4b mot den tidigare skivans 1 langsida 4a

enligt fig la, sa att lastungan 20 fors in i urtagningen

16. Skivan 1' vinklas sedan ned mot undergolvet 12 en-

ligt fig lb. Darvid gar lastungan 20 helt in i urtag-

ningen 16, samtidigt som listens 6 laselement 8 gar upp

15 i lassparet 14. Under denna nedvinkling kan laselemen-

tets 8 ovre del vara verksam och astadkomma en instyr- .

ning av den nya skivan 1' mot den tidigare lagda skivan

1. I sammanfogat lage enligt fig lc ar skivorna 1, 1'

lasta i bade Dl-riktning och D2-riktning, men kan fdr-

20 skjutas relativt varandra i fogens langdriktning.

I fig 2a-2c visas hur aven skivornas 1, 1' kortsi-

dor 5a och 5b kah sammanfogas mekaniskt i bade Dl- och

D2-riktning genom att den nya skivan 1' fors vasentligen

horisontellt mot den tidigare lagda skivan 1. Detta kan

25 goras efter att den nya skivans 1' langsida 4b har sam-

manfogats enligt ovan. I det forsta steget i fig 2a sam-

verkar avfasade ytor vid urtagningen 16 respektive las-

tungan 20 sa att listen 6' tvingas nedat som en direkt

foljd av kortsidornas 5a, 5b sammanforing . Under den av-

30 slutande sammanforingen snapper listen 6' upp, nar las-

elementet 8' gar in i lassparet 14'. Genom upprepning av

de i fig 1 och 2 visade momenten kan hela golvlSggningen

goras Utan lim och utmed samtliga fogkanter. Saledes

galler att kanda golvskivor av ovannamnda slag sammanfo-

35 gas mekaniskt genom att de i regel forst vinklas ned pa

g : \Fat\sg\ans\vaiir.ge\forsk-jutna ytor\29813ei_forskju=r.a_ytor_se .doc
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ned pa langsidan, och nar langsidan ar last snapps kort-

sidorna ihop genom horisontell forskjutning utmed lang-

sidan. Skivorna 1, 1' kan tas upp igen i omvand ordning

som de blivit lagda, utan att fogen skadas, och aterlag-

5 gas.

For att fungera optimalt bor skivorna efter att de

ar fogade, utmed sina langsidor kunna inta ett lage dar

det fOreligger mojlighet till ett litet spel mellan las-

ytan 10 och lassparet 14. For en narmare beskrivning av

10 detta spel hanvisas till WO 94/26999.

Forutom det som ar kant genom ovan namnda pa-

tentskrifter introducerade Norske Skog Flooring AS

(licenstagare till vaiinge Aluminium AB) ett laminatgolv

med mekaniskt fogsystem enligt WO 94/26999 i Januari

15 1996 i samband med Domotex-massan i Hannover, Tyskland.

Detta laminatgolv, som marknadsfors under varumarket

Alloc®, ar 7,6 mm tjockt, har en 0, 6 mm aluminiumlist 6

som ar mekaniskt fastsatt pa fjadersidan och laselemen-

tets 8 aktiva lasyta 10 har en lutning pa ca 80° mot

20 skivans plan. Det vertikala forbandet ar utformat som

ett modifierad not/fjader-forband, dar termen

"modifierad" avser mOjligheten att sammanfOra not och

fjader genom invinkling.

I WO 97/47834 (Unilin) beskrivs ett mekaniskt fog-

25 system som i huvudsak bygger pa de ovan kanda princi-

perna. I motsvarande produkt som denna sfikande bor j at

marknadsfora under senare delen av 1997, efterstravas en

forspanning mellan skivorna. Detta leder till hog frik-

tion och svarigheter att vinkla ihop och forskjuta ski-

30 vorna. Dokumentet visar ett flertal utforanden av las-

systemet.

Andra kanda lassystem for mekanisk hopfogning av

skivmaterial beskrivs i GB 2 256 023, som visar ensidig

mekanisk fogning for astadkommande av en expansionsfog,

35 och i US 4 426 820, som visar ett mekaniskt lassystem

G : \ ?M '•.3£ '•. .'C-T3 '•. "i Z T 1 1 3 3 1 . DOC
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som dock ej medger forskjutning och lasning av kortsidor

genom insnappning.

Sammanfattning av uppfinningen

Aven om golvet enligt WO 94/26999 och det under

market Alloc® saluforda golvet uppvisar stora fordelar

jamfort med traditionella, liramade golv, finns det dock

onskemal om ytterligare forbattringar. Det finns idag

inga kanda produkter eller metoder som ger tillrackligt

bra losningar pa nedan angivna problem, krav och onske-

mal relaterade till (i) tillverkning av golvskivor med

mekaniskt lassystem av angivna slag, (ii) hantering och

laggning av dylika. golvskivor, samt (iii) egenskaper hos

ett fardigt, sammanfogat golv framstallt av dylika golv-

skivor.

(i) Tillverkning

I samband med tillverkning av golvskivorna forelig-

ger foljande problem, krav och onskemal:

1. Det ar kant att en hopvinkling av golvskivorna kan

ske med en fjader vars nedre, framre del fSljer en

cirkelbage. Om denna nedre, framre del hos fjadern

skall utgora en uridre anliggningsyta mot noten i

sairimanfogat lage, maste notens undre anliggningsyta

tillverkas med en motsvarande bagform for att passa

ihop med fjadern i last lage. Denna I6sning har

nackdelen att den kraver framstallning av bagfor-

made ytor och darmed en mycket noggrann installning

av trabearbetningsverktygen i bade hoj died och

djupled (vertikalt och horisontellt) .

2. Det ar ett onskemal ur tillverkningshSnseende om

notens anliggningsytor som skall samverka med fja-

derns anliggningsytor ar plana och parallella med

golvytan, eftersom man da kan uppna snava toleran-

ser for not/fjader-forbande'ts anliggningsytor
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(nagra 100-dels mm) utan stora krav pa en kritisk

horisontell installning av trabearbetningsverktygen

for formningen av not och fjader.

3. Tillverkningen underlattas om man har sa manga fri-

5 hetsgrader som mojligt yad galler tillverkningsto-

leranser. Det ar darfSr ett onskemal att antalet

kritiska anliggnings- och styrytor begransas sa
.

langt som mojligt, utan att man darfOr ger avkall

pa fullgod kvalitet i sammanfogat lage med sma ,

10 fogspringor och begransad h6jdskillnad (i storleks-

ordningen 0,1 mm) samt fullgod funktion vid ned-

vinkling och uppvinkling i samband med laggning och

upptagning.

4. For att det skall vara mttjligt att tillverka noten

15 med horisontellt arbetande trabearbetningsverktyg

for det fall det utskjutande partiet ar utformat i

ett stycke med skivans stomme, ar det en stor f6r-

del om det utskjutande partiets laselement ligger

under eller i niva med notens undre anliggningsyta.

20 Da kan bearbetningsverktygen infSras horisontellt

mot fogkanten ovanfor laseleraentet

.

5. For uppnaende av mindre materialspill vid maskinbe-

arbetning av skivorna fdr framstallning av lassys-

temet ar det en fordel om fjadern sticker ut rnini-

25 malt i horisontell led utanfor fogkanten. Ju storre

fjader, desto mer material maste avverkas ovanfftr

och nedanfor fjadern.

(ii) Hantering/Laggning

I samband med hantering och laggning av golvskivor-

30 na fSreligger foljande problem, krav och Snskemal:

1. Skivornas langsidor maste kunna sammanfogas genom

hopvinkling kring skivornas ovre fogkanter. Vid

hopvinklingen maste fjadern kunna inforas i noten,

vilket nddvandiggor en modifiering av utformningen
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hos traditionella, limmade not/fjader-forband, som

endast behover kunna skjutas ihop horisontellt

.

Invinklingen b5r kunna goras sa att den vertikala

passningen me 1 lan not och fjader kan ske med stors-

ta mojliga noggrannhet eller tolerans for er-

hallande av en god vertikal lasning hos det fardiga

golvet. Med kanda not /fjader-forband ar det svart

att uppfylla ett sadant krav pa hog passning i sam-

manfogat lage och att samtidigt uppna en optimal

funktion vid invinklingen.

For att laggningen skall kunna ske med latthet utan

oonskat motstand ar det vid invinklingen samtidigt

ett onskemal att fjadern inte behover tryckas eller

tvingas in i noten.

Kanda mekaniska lassystem uppvisar nackdelar avse-

ende oSnskad mdjlighet till bakatvinkling, dvs moj-

lighet att vrida tva sammanfogade skivor relativt

varandra och nedat kring fogkanten, dvs fSrbi hori-

sontallaget. Hos det ovan beskrivna, kanda golvet i

fig 1-3 Mr det endast styvheten hos aluminiumlisten

som begransar mSjligheten till bakatvinkling. Nar

en anvandare hanterar skivorna vore det en fordel

om bakatvinkling forsvaras eller forhindras, efter-

som man da kan fSrhindra att konsumenter oppnar

skivorna felaktigt vid utprovning och pa sa satt

skadar eller bejer det utskjutande partiet, dvs

aluminiumlisten i fig 1-3. Losningen att gora lis-

ten styvare star dock i motsattsforhallande till

kravet pa att listen maste vara bojbar och fjad-

rande for uppnaende av god insnappningsfunktion.

Om lassystemet dessutom skall vara upptagningsbart

,

sa stalls generellt sarama krav och onskemal for

uppvinkling som vad som sagts ovan betraffande ned-

vinkling.
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(iii) Egenskaper hos det sammanfogade golvet

For det fSrdiga, sammanfogade golvet foreligger

fSljande problem, krav och onskemal:

1. For att forhindra oOnskade hajdfarskjutningar mel-

5 lan skivornas fogkanter hos det fardiga golvet bor

det foreligga en snav vertikal passning mellan not

och fjader.

2. Krokta anliggningsytor ar inte bara en nackdel sett

fran tillverkningssynpunkt . En hag horisontell

10 dragbelastning pa fogen, nagot som speciellt kan

uppkomma till f'oijd av krympning vid lag relativ

fuktighet, kan i kombination med krokta anliggning-

sytor hos not/fjader-forbandet ge upphov oOnskade

hojdfSrskjutningar och/eller oonskat vertikalt

15 glapp om skivorna till foljd av dragbelastningen

glider isar nagot. Det ar darfor ett bnskemal att

de anliggningsytor hos noten som skall samverka med

fjaderns anliggningsytor ar plana och parallella

med golvytan*

20 3. Aven for det fSrdiga golvet ar det foredraget att

motverka eller forhindra bakatvinkling av golvski-

vorna kring fogkanterna. Nar ett fardigt golv svSl-

ler/kupar sommartid kan man - om mojligheten till

bakatvinkling f&rhindras - motverka att golvski-

25 vorna lyfter. Detta ar speciellt viktigt for stora

golv med betydande belastning och svallning.

4. Notens djup bOr minimeras eftersom uttorkning vin-

tertid kan medfOra sa kallad kantresning om noten

ar forsvagad genom stor urfrasning, dvs stort djup.

30 Detta onskemal om begransat notdjup ar sarskilt

viktigt f6r mekaniskt fogade golv dar kanterna inte

halls samman med lim.

Kanda vertikala och horisontella ferband far meka-

35 niskt fogade golvskivor tillgodoser inte ovan identifie-
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rade krav, problem och onskemal och ar darfor inte opti-

mala nar det galler funktion och produktionskostnad.

Det for uppfinningen bakomliggande, generella pro-

blemet och andamalet ar salunda att astadkomma ett meka-

5 riiskt lassystem av ovan beskrivna slag som mojliggSr in-

vinkling .uppifran, som motverkar bakatvinkling och som

ger en exakt passning mellan not och fjader, och detta

samtidigt som tillverkningen kan optimeras avseende nog-

grannhet, antal kritiska parametrar och material kostnad.

10 Sammanfattningsvis finns det ett stort behov att

astadkomma ett lassystem av ovan angivna slag som i

st5rre utstrackning an kand teknik tar hansyn till ovan-

namnda krav, problem och onskemal. Uppfinningen har som

andamal att tillgodose detta behov.

15 Dessa och andra andamal hos uppfinningen uppnas med

ett lassystem respektive en golvskiva som uppvisar de

sSrdrag som ar angivna i bifogade sjalvstandiga patent-

krav, varvid f5redragna utf6ringsfdrmer ar angivna i de

osjalvstandiga patent kraven.

20 Uppfinningen bygger pa insikten att det med kanda

lassystem ar svart att samtidigt losa alia ovan upp-

stallda problem och onskemal, varfor en modifiering av

lassystemen erfordras. Speciellt ar uppfinningen baserad

pa insikten att i stort sett saratliga ovan angivna krav,

25 problem och onskemal kan tillgodoses om det kanda

not/fjader-forbandet modifieras pa ett sarskilt satt.

Vid utveckling av mekaniska lassystem har man traditio-

nellt utgatt fran hur det limmade not/fjader-forbandet

ar utformat. Fran denna utgangspunkt har man sedan komp-

30 letterat detta kanda vertikalfQrband med ett horiston-

tallas samt modifierat not/fjader-forbandet sa att in-

vinkling lattare kan ske uppifran. Nagot som man dock

inte har tagit hansyn till i denna utveckling ar att man

i ett mekaniskt system inte behSver kunna limma ihop not

35 och fjader effektivt. Genom att kravet pa limning ej fo-
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religger, firms det utrymme for modifieringar av det
kanda not/fjader-forbandet . Ytterligare utrymme till mo-
difiering ges av att kanda limmade not/fjSder-forband
ocksa har till uppgift att sakerstalla horisontell sam-

5 manhallning (medelst lim) , vilket kray inte fbreligger
hos mekaniska lassystem av det slag som uppfinningen av-
ser.

Enligt en fSrsta aspekt av uppfinningen anvisas ett
lassystem far mekanisk hopfogning av golvskivor, vilket

10 lassystem innefattar ett not/fjader-forband vars not och
fjader har samverkande Ovre anliggningsytor och samver-
kande undre anliggningsytor for vertikal lasning av tva

fogkanter hos tva angransande golvskivor, vilka Ovre och
undre anliggningsytor ar vasentligen parallella med

15 golvskivornas huvudplan, och vilket lassystem, for hori-
sontell mekanisk hopfogning av fogkanterna vinkelratt
mot dessa, innefattar ett lasspar upptaget i undersidan
av och utstrackt parallellt med en forsta av fogkan-
terna, och ett fran den andra fogkanten utskjutande par-

20 ti, som ar integrerat med en stomme hos golvskivan och
som pa avstahd fran fogkanten uppbar ett med lassparet
samverkande laselement, varvid fjadern ar invinklingsbar
i noten och laselementet ar infSrbart i lassparet genom
en inbordes vinkelrdrelse hos skivorna kring fogkanter-

25 na. Lassystemet enligt uppfinningen kannetecknas av:

att, i sammanfogat lage, de samverkande 5vre an-
liggningsytorna ar avgransade horisontellt inat fran
fogkanten och utat mot fogkanten av ett inre vertikal-
plan respektive ett yttre vertikalplan;

30 att not/fjader-forbandet ar sa utformat att det i

noten, i sammanfogat lage, mellan det inre och det yttre
vertikalplanet och nedanfor fjadern finns ett utrymme,
vilket stracker sig horisontellt fran det inre vertikal-
planet och. atminstone halvvags mot det yttre vertikal-

35 planet;
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att not/fjader-forbandet' vidare ar sa u't format att

skivorna under en slutfas av invinklingen nar laselemen-

tet fors in i lassparet kan int'a ett lage dar det finns

ett utrymme i noten mellan det inre och det yttre verti-

kalplanet och nedanfbr fjadern; och

att de undre anliggningsytorna ar belagna huvudsak-

ligen utanfor det yttre vertikalplanet

.

Med uttrycket "samverkade anliggningsytor" avses

ytor hos not och fjader som i golvskivornas sammanfogade

tillstand antingen har direkt kontakt med varandra i

vertikal led, eller atminstone ligger i sadan omedelbar

narhet av varandra vertikalt att de kan bringas i kon-

takt med varandra for att fSrhindra inbordes hojdfor-

skjutning hos skivorna. Inom ramen for uppfinningen kan

det salunda speciellt fareligga horisontella ytor hos

saval not som fjader som inte bildar nagon "samverkade

anliggningsyta", men som kan ha nagon annan sarskild

funktion-

I ett' vanligt not/fjader-fdrband ar saval Svre som

undre anliggningsytor i regel belagna i den inre delen

av noten. Med plana anliggningsytor i notens inre del

kan man inte astadkomma bade en god passning och en op-

timal invinkling. Om not och fjader ar liksidigt utfor-

made pa Sver- och undersidan ar golvskivorna lika latta

att vinkla uppat som nedat/bakSt.

Ett lassystem enligt uppfinningen kan emellertid

uppvisa, bade under den avslutande invinklingen och i

sammanfogat tillstand, ett utrymme i noten under fja-

dern. Tack vare detta utrymme kan fjadern utan hinder

vinklas in i noten nar tva skivor samraanfogas genom hop-

vinkling. Vidare kan lassystemet utformas pa ett sadant

satt att hopvinklingen kan ske under det att skivorna

hills i kontakt med varandra vid de angransande fogkan-

ternas ovre hOrnpartier. Trots inrattandet av detta ut-

rymme i noten under fjadern ar det enligt uppfinningen
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mojligt att astadkomma en exakt vertikal passning mellan

not och fjader i sammanfogat lage, tack vare att de und-

re anliggningsytorna ar atminstone till sin stSrsta del

horisontellt fdrskjutna utanfdr de 6yre anliggningsytor-

5 na.

Foreliggande uppfinning loser samtidigt problemet

med o6nskad bakatvinkling av skivorna tack vare att de

undre anliggningsytorna ar ferskjutna relativt de Bvre

anliggningsytorna i riktning mot laselementet . I de kan-

10 da lassystemen ar det endast det utskjutande partiets

styvhet som begransar bakatvinklingen. I uppfinningen,

daremot, uppnas tack vare namnda forskjutning en vinkel-

begransning av fjaderns rorelse som effektivt motverkar

varje vinkling av fjadern forbi dess avsedda lage i no-

15 ten, dvs som motverkar bakatvinkling av skivorna.

Uppfinningen ger ocksa fordelen att tillverkning

kan ske med bearbetningsverktyg som arbetar enbart i

golVskivornas plan, tack vare att inga krokta ytor er^

fordras i not/fjader-forbandet . Toleranserna f6r den

20 vertikala passningen kan darmed g5ras avseyart battre.

Utrymmet i noten under fjadern loser saledes inte bara

ett invinklingsproblem, utan loser aven problemet med

att uppna en exakt vertikal passning mellan skivorna.

Utrymmet har salunda en funktion bade under invinklingen

25 och i sammanfogat lage. .

Vidare innebar anvandningen av vasentligen planpa-

rallella anliggningsytor i not/fjader-forbandet att man

undviker ovannamnda problem med hSjdfOrskjutning

och/eller glapp orsakat av eventuell horisontell dragbe-

30 lastning pi fogen. Helt plana, horisontella ytor ar det

ideala, men det torde dock finnas mojlighet att reali-

sera uppfinningen med ytor som awiker marginellt fran

denna ideala utformning.

Foreliggande uppfinning anvisar sammanfattningsvis

35 ett lassystem for mekanisk fogning, som mojliggor en in-
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vinkling uppifran, motverkar bakatvinkling och ger en

exakt passning raellan not/fjader. Invinkling kan goras"

utan vertikalt glapp mellan not och fjader och utan att

noten maste oppnas da fjadern trangs.in. Notens och fja-

5 derns djup paverkar ej invinklingsmoj ligheten och pass-

ningen mellan not och fjader eller golvytornas relativa

lage. Bakatvinkling motverkas och noten kan tillverkas

rationellt med horisontellt arbetande verktyg som ocksa

mojliggor tillverkning av lasanordningen i en bearbetad

10 trafiberlist.

I en foredragen utforingsform ar utrymmet i noten

nedanfor fjadern, i sammanfogat lage, horisontellt ut-

strackt vSsentligen hela vagen fran det yttre vertikal-

planet till det inre vertikalplanet . I denna utfdrings-

15 form finns det salunda, i sammanfogat lage, ett utrymme

5ver vasentligen hela det horisontella intervall i noten

inom vilket de samverkande ovre anliggningsytorna Sr ut-

strSckta. I denna utfdringsform ar vasentligen ingen del

av de undre anliggningsytorna beiagna innanfor det yttre

20 vertikalplanet. Denna utfdringsform torde teoretiskt va-

ra den mest ideala, eftersom den vertikala passningen

mellan not och fjader da kan optimeras samtidigt som

fjadern utan nagot hinder kan infSras i noten. Inom upp-

finningens ram finns dock mo j ligheten att de undre an-

25 liggningsytorna stracker sig nagot in mot notens botten

fOrbi det yttre vertikalplanet.

Utrymmet under fjadern kan avgransas nedat av en

plan, horisontell yta hos noten, vars forlangning mot

fogkanten bildar notens undre anliggningsyta, eller av

30 en mot horisontalplanet lutande eller bagformad yta hos

noten, eller en kombination av en plan yta och en lutan-

de/bagformad yta hos noten.

Generellt galler vidare att utrymmet i noten under

fjadern kan vara bildat genom en avfasning/avverkning av

35 fjadern och/eller genom en urgrSpning av noten.
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I en utfOringsform, som ar fOredragen med avseende

pa horisontella toleranser vid tillverkningen, uppvisar

noten i sammanfogat lage en ovre och en undre horison-

tell yta, vilka utgor inatriktade fOrlangningar av no-

5 tens ovre anliggningsyta respektive undre anliggnings-

yta, och finns det vidare ett inre horisontellt spel

mellan notens botten och fjaderns spets. Tack vare dessa

inatriktade forlangningar av notens anliggningsytor samt

spelet mellan noten och fjadern vid notens botten, kan

10 bearbetning av not och fjader i horisontell led utforas

utan stranga toleranskrav i horisontalled, samtidigt som

man kan sakerstalla savai en exakt vertikal passning av
skivorna som ohindrad invinkling.

Enligt uppfinningen galler att det utskjutande par-

15 tiet ar integrerat med en stomme hos skivan. Detta ut-

tryck "integrerat" skall anses omfatta U) fall dar det

utskjutande partiet ar tillverkat av en separat kompo-

neht, som ar integrerat forbunden med stommen pa fabrik,

(ii) fall dar det utskjutande partiet. ar utformat i ett

20 stycke med stommen, och (iii) en kombination av (i) och
(ii), dvs fall dar det utskjutande partiets inre del ar

utformat i ett stycke med stommen och dess yttre del ut-

gors av en separat, fabriksmonterad komponent. ^

Enligt en andra aspekt av uppfinningen anvisas en
25 golvskiva forsedd med ett lassystem enligt uppfinningen,

pa itminstone tva motstaende sidor och foretradesvis pa
samtliga fyra sidor for moj liggOrande av hopfogning av
samtliga sidor hos golvskivorna.

Dessa Och andra fordelar hos uppfinningen och fOre-

30 dragna utforingsformer framgar av den efterfeljande be-
skrivningen samt ar definierade i de bifogade patentkra-
ven.

Olika aspekter av uppfinningen skall nu beskrivas
narmare genom utforingsexempel, under hanvisning till

35 bifogade ritningar. De delar hos skivan enligt uppfin-
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ningen som har motsvarighet hos den kanda skivan i fig

1-3 ar genomgaende forsedda med samma hanvisningsbeteck-

ningar.

Kort beskrivning av ritningarna

Fig la-c visar i tre steg en nedvinklingsmetod fSr

mekanisk fogning av langsidor hos golvskivor enligt

WO 94/26999.

Fig 2a-c visar i tre steg en insnappningsmetod for

mekanisk fogning av kortsidor hos golvskivor enligt

WO 94/26999.

Fig 3a och 3b visar en golvskiva enligt WO 94/26999

sedd uppifran respektive underifran.

Fig 4 visar en golvskiva med ett lassystem enligt

ett fdrsta utforande av uppfinningen, varvid en angran-

sande golvskiva visas utbruten.

Fig 5 visar en golvskiva enligt fig 4 sedd upp-

ifran.

Fig 6a visar i st$rre skala ett utbrutet hSrnparti

CI av skivan i fig 5, och fig 6b och 6c visar vertikal-

sektioner av fogkanterna utmed langsidan 4a och kortsi-

dan 5a hos skivan i fig 5, vara^ speciellt frartigar att

langsidan och kortsidan ar olika.

Fig 7a-c visar en nedvinklingsmetod for mekanisk

fogning av langsidor hos golvskivan enligt fig 4-6.

Fig 8a-c visar en insnappningsmetod for mekanisk

fogning av kortsidor hos golvskivan enligt fig 4-6.

Fig 9 visar en golvskiva med ett lassystem enligt

ett andra utforande av uppfinningen.

Fig 10a och 10b ar utbrutna detaljforstoringar sva-

rande mot fig 9 och illustrerar betydelsen av ett ut-

rymme i notens inre del under invinkling respektive i

sammanfogat lage.

Fig 11 illustrerar tillverkning av noten hos golv-

skivan i fig 9.
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Beskrivninq av foredraqna utfOringsexempel

Ett forsta foredraget utfSrande av en golvskiva 1

forsedd med ett lassystem enligt uppfinningen skall nu
beskrivas under hanvisning till fig 4-7. Fig 4 visar i

sektion en langsida 4a hos skivan 1, samt aven en del av
en langsida 4b hos en angransande skiva 1. Skivans 1

stomme bestar av en karna 30 av exempelvis trafiber, som
uppbar ett topplaminat 32 pa sin framsida och ett ba-
lansskikt 34 pa sin baksida. Skivstommen 30-34 ar rek-
tangular med langsidor 4a, 4b och kortsidor 5a, 5b. En
separat list 6 med format laselement 8 ar fabriksmonte-
rad pa stommen 30-34, sk att listen 6 utg6r en integre-
rad del av den fardiga golvskivan 1. I det visade exemp-
let ar listen 6 tillverkad av fjadrande aluminiumplat

.

Som illustrativt, icke begransande exempel kan alumini-
umplaten ha en tjocklek pa i storleksordningen 0,6 mm
och golvskivan tjocklek pa i storleksordningen 7 mm. F6r
ytterligare beskrivning av dimensioner, mdjliga mate-
rial, etc f5r listen 6 hanvisas till ovanstaende beskriv-
ning av den kanda skivan.

Listen 6 ar utformad med ett laselement 8, vars ak-
tiva lasyta 10 samverkar med ett lasspar 14 i den mot-
staende fogkanten 4b hos den angransande skivan 1' f5r
horisontell hoplasning av skivorna 1, 1' tvars fogkanten
<D2).

For bildande av ett vertikallas i Dl-riktning upp-
visar fogkanten 4a en i sidled oppen not 36 och uppvisar
den motstaende fogkanten 4b en i sidled utskjutande fja-
der 38 (svarande mot lastungan 20), som i sammanfogat
lage ar upptagen i noten 36. Den fria ytan hos notens 36
ovre del 40 uppvisar ett vertikalt 6vre parti 41, en av-
fasning 42 och en Ovre plan, horisontell anliggningsyta
43 for fjadern 38. Den fria ytan hos notens 36 nedre del
44 uppvisar en nedre sned yta 45', en nedre plan, hori-
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sontell anliggningsyta 45 for fjadern 38, en avfasning

46 och ett nedre vertikalt parti 47. Den motsatt

a

fogkanten 4b (se fig 7a) uppvisar ett ovre vertikalt

parti 48, och fjadern 38 uppvisar en .ovre plan, horison-

tell anliggningsyta 49, en ovre avfasning 50, en undre

avfasning 51 och en undre plan, horisontell anliggnings-

yta 52. I hopfogat lage enligt fig 4, fig 7c och 8C ar

skivorna 1, 1' lasta relativt varandra i vertikalrikt-

ningen Dl. Uppatrorelse hos skivan 1' motverkas genom

ingrepp mellan de ovre anliggningsytorna 43 och 49, rae-

dan nedatrorelse hos skivan 1' motverkas dels genom in-

grepp mellan de undre anliggningsytorna 45 och 52, dels

genom att skivan 1' vilar pa ett nedre ytparti 7 hos

listen 6.

I sammanfogat lage definierar de tva intill var-

andra liggande, ovre partierna 41 och 48 ett vertikalt

fogplan F. I figurerna ar vidare markerat ett inre ver-

tikalplan IP och ett yttre vertikalplan OP. Det- inre

vertikalplanet IP ar definierat av de 5vre anliggnings-

ytornas 43, 49 inre begrans.ningslinje, medan det yttre

vertikalplanet OP ar definierat av de 6vre anliggnings-

ytornas 43, 4 9 yttre begransningslinje

Sasom framgar av fig 4 ar notens 36 nedre del 44

forlangd ett stycke utanfdr fogplanet F. Notens 36 undre

plana, horisontella anliggningsyta 45 ligger salunda

delvis innanfSr och delvis utanfor fogplanet F, medan

notens 36 6vre anliggningsyta 43 ligger helt innanfor

och pa avstand fran fogplanet F. Narmare bestamt ligger

notens 36 ovre anliggningsyta 43 i sin helhet mellan

vertikalplanen IP och OP, medan notens 36 undre anligg-

ningsyta 45 i sin helhet ligger utanfor vertikalplanet

OP och stracker sig delvis utanfor fogplanet F. Betydel-

sen av dessa forhallanden kommer att beskrivas langre

fram. -
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Fogkanten 4a ar i sin undersida utformad med ett

kontinuerligt monteringsspar 54 uppvisande en vertikal

nedre gripkant 56 och en sned gripkant 58. De av ytorna

46, 47., 56, 58 bildade gripkanterna avgransar till Sam-

s' mans en fSstklack 60 for mekanisk fastsattning listen 6.

Fastsattningen ar utf6rd enligt samma princip som hos

den kanda skivan och kan utforas med de metoder som be-

skrivs i ovannamnda dokument. En kontinuerlig lapp 62

hos listen 6 ar salunda ombokad kring sparets 54 grip-

10 kanter 56, 58, medan ett flertal utstansade tungor 64 ar

ombockade kring det utskjutande partiets 44 ytor 46, 47.

Dessa tungor 64 och tillhOrande stanshal 65 visas i den

utbrutna vyn i fig 6a.

Nu hanvisas till fig 7a-c. Hopvinklingen av langsi-

15 dorna 4a, 4b kan goras enligt samma princip som i fig

la-c. Harvid kan det generellt - inte enbart for detta

utfGrande - ocksa ske en mindre nedbojning av listen 6,

sasom visas i laggningssekvenseh i fig 7a-c. Denna ned-

bojning av listen 6 tillsammans med en lutning hos las-

20 elementet 8 mSjliggor att skivorna 1, 1' kan vinklas ned

och upp igen med mycket tata fogkanter vid de 6vre ytor-

na 41 och 48. Laselementet 8 b5r foretradesvis ha en

stor instyrningsfdrmaga sa att skivorna i samband med

nedvinkling skjuts in mot fogkanten. Laselementet 8 b6r

25 ha en stor instyrningsdel. For att fungera optimalt bor
skivorna efter att de ar fogade och utmed sina langsidor

4a, 4b, kunna inta ett lage dar det foreligger ett litet

spel mellan laselement och lasspar, som inte behover va-

ra st6rre an ca 0,02 - 0,05 mm. Detta spel m0jligg5r

30 forskjutning och Sverbrygger breddtoleranser . Friktionen

i fogen bor vara lag.

Fig 8a-c visar att hopsnappning av kortsidorna 5a,

5b kan gbras enligt samma princip som i fig 2a-c. LSs-

systemet pa kortsidorna ar i detta utfSrande dock utfor-

35 made pa annat satt an vid langsidorna och ar speciellt
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anpassade for insnappning genom hojdforskjutning och

nedbojning av list. En skillnad bestar i att det utskju-

tande partiet P - hair i form av en aluminiumlist 6' - pa

kortsidorna 5a, 5b ar anordnat pa samma fogkant 5a som

5 fjadern 38', medan lassparet 14' ar upptaget i samma

fogkant 5b som noten 36'. En annan skillnad ar att las-

elementet 8' pa kortsidorna ar nagot lagre an laselemen-

tet 8 pa langsidorna. I detta utforande ar det avfasade

undersidor pa noten och fjadern som samverkar for att

10 astadkomma denna hbjdforskjutning och insnappning. Vi-

dare kan det sarskilt noteras att utforandet i fig 8a-c

faktiskt uppvisar dubbla not/fjader-forband, med en fja-

der och en not pa vardera fogkanten, vilka forband bada

ar utformade enligt uppfinningen med forskjutna ovre och

15 undre anliggningsytor

.

I fig 9 visas ett andra utforande av ett lassystem

enligt uppfinningen. Till skillnad mot utforandet i fig

4-3 ar det utskjutande partiet P genom maskinbearbetning

utformat i ett stycke med skivans 1 stomme. Stommen.kan

20 vara av samma materialsammansattning som det tidigare

utfSrandet. I fig 9 ar ocksa markerat de vertikala pla-

nen IP, OP och F enligt tidigare definition. Liksom i

det foregaende utforandet ar de undre anliggningsytorna

45, 52 helt fSrskjutna utanfSr det yttre vertikalplanet

25 OP.

Fig 10a visar i forstorad skala en paborjad in-

vinkling av fjadern 38 hos utforandet i fig 9. Sasom ti-

digare beskrivits ar fjadern 38 nertill begransad av en

plan anliggningsyta 52 och en avfasning 51. Noten 36 i

30 fig 9 ar emellertid helt plan nertill, dvs den plana,

horisontella ytan 45 stracker sig anda fram till notens

36 botten. Hanvisningsbeteckningar 52' och 51' markerar

begransningslinjer hos en kand fjader. Sasom tydligt

framgar av figuren skulle man med ett sldant kant utf6-

35 rande inte kunna vinkla in fjadern 38 med latthet i no-
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ten 36, eftersom fjaderns 38 hSrnparti 53 skulle stota

mot notens 36 yta 45. En sadan fjader skulle darfor be-

hova pressas in i noten, ora det ens var mojligt. Alter-

nativt skulle man behova gora noten 36 hogre, vilket

5 skulle medfora oonskat glapp i vertikal led.

Sasom frarngar av fig 10a kan det emellertid enligt

uppfinningen under invinklingen foreligga ett utrymme S

nedanfor fjadern 38 mellan vertikalplanen IP och OP,

vilket mojliggOr invinkling av fjadern i noten.. I detta

10 utforande och i det visade vinkellaget Sr detta utrymme

S utstrackt hela vSgen mellan vertikalplanen IP och OP.

Fig 10b visar utf6randet fig 9 i sammanfogat till-

stand. I omradet mellan det inre och det yttre vertikal-

planet IP, OP finns under fjadern 38 fortfarande ett ut-

15 rymme S, aven detta utstrackt hela vagen mellan IP och

OP.

I fig 11 visas schematiskt tillverkning av noten 35

hos utforahdet i fig 9. Ett roterande bearbetningsverk-

tyg 80 med ett skarande element 81 av exempelvis harme^-

20 tall eller diamant roterar kring en axel A beiagen pa

avstand fran laselementet 8. Sadan horisontell bearbet-

ning medelst ett verktyg med en relativt stor diameter
ar mOjligt tack vare att laselementet 8, ligger pa samma

niva eller pa en niva under den nedre anliggningsytan 45

25 hos noten 36.

Storre delen av kortsidorna lases i samband med
laggning genom insnappning, sasom beskrivits ovan under

hanvisning till fig 8a-c. Forsta raden laggs dock ofta

genom hopvinkling av kortsidorna, pi samma satt som be-

30 skrivits for langsidorna i anslutning till fig 7a-c.

Kortsidorna kan vid upptagning bade dras isar langs fo-

gen alternativt vinklas upp. Uppvinkling ar i regel

snabbare. Lassystemet enligt uppfinningen bor saledes

utformas aven med tanke pa att kortsidan bor kunna vink-

35 las.

S : \ Pfi.7\3.'\ri3S \fC 13 1 3 3 1 . DSC
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De aspekter av uppfinningen vari ingar en separat

list kan foretrSdesvis implementeras i kombination med

anvandning av ett egaliseringsspar av det slag som be-

skrivs i WO 94/26999.' Angransande fogkanter egaliseras i

5 tjockleksriktning genom bearbetning av undersidan, sa

att golvskivornas ovansidor ligger i plan nar skivorna

ar hopfogade. Hanvisningsbeteckning E i fig la indikerar

att skivornas stomme efter en dylik bearbetning uppvisar

samma tjocklek i angransande fogkanter. Listen 6 ar upp-

10 tagen i sparet, och kommer darmed att vara delvis in-

falld i golvets undersida. Motsvarande arrangemang kan

salunda realiseras Sven i fOrening med uppfinningen, sa-

som visas pa ritningsfigurerna

.
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PATENTKRAV

1. Lassystem for mekanisk hopfogning av golvskivor

(1), vilket lassystem innefattar ett not/fjader-forband

(36, 38) vars not (36) och fjader (38) har samverkande

5 6vre anliggningsytor (43, 49) och samverkande undre an-

liggningsytor (45, 52) for vertikal lasning av tva

fogkanter (4a, 4b) hos tva angrSnsande golvskivor (1,

1'), vilka 6vre och undre anliggningsytor (43, 49; 45,

52) ar vasentligen parallella med golvskivornas (1) hu-

10 vudplan, och vilket lassystem, for horisontell mekanisk

hopfogning av fogkanterna (4a, 4b) vinkelratt mot dessa,

innefattar ett lasspar (14) upptaget i undersidan (3) av

och utstrackt parallellt med en forsta av fogkanterna

(4b), och ett fran den andra fogkanten (4a) utskjutande

15 parti (P), som ar integrerat med en stomme (30, 32, 34)

hos golvskivan (1) och som pa avstahd fran fogkanten

(4a) uppbar ett med lassparet (14) samverkande lasele-

ment (8), varvid fjadern (38) Sr invinklingsbar i noten

(36) och laselementet (8) ar inforbart i lassparet (14)

20 genom inbordes vinkelrorelse hos skivorna (1, 1') kring

fogkanterna (4a, 4b), kannetecknad av:

att, i sammanfogat lage, de samverkande ovre an-

liggningsytorna (43, 49) ar avgransade horisontellt inkt

fran fogkanten och utat mot fogkanten av ett inre verti^

25 kalplan (IP) respektive ett yttre vertikalplan (OP)

;

att not/fjader-forbandet 3r sa ut format att det i

noten (36), i sammanfogat lage, mellan det inre och det

yttre vertikalplanet (IP, OP) och nedanfor fjadern (38)

finhs ett utrymme (S) , vilket stracker sig horisontellt

30 fran det inre vertikalplanet (IP) och atminstone halv-

vags mot det yttre vertikalplanet (OP)

;

att not/fj.ader-forbandet vidare ar sa ut format att

skivorna under en slutfas av invinklingen nar laselemen-

; : \ ?hl \SC-\*".$ -A" 231331 . DC-i:
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tet fors in i lassparet kan inta ett lage dar det finns

ett utrymme (S) i noten (36) mellan det inre och det

yttre vertikalplanet (IP, OP) och nedanfor fjadern (38);

och .

5 att de Undre anliggningsytoma (45, 52) ar belagna

huvudsakligen utanfor det yttre vertikalplanet (OP)

.

2. Lassystem enligt krav 1, varvid namnda utrymme

(S) i sammanfogat lage ar horisontellt utstrackt nedan-

for fjadern (38) vasentligen hela vagen fran det inre

10 vertikalplanet (IP) till det yttre vertikalplanet (OP),

sa att vasentligen ingen del av de undre anliggnings-

ytoma (45, 52) ligger innanfor det yttre vertikalplanet

(OP) .

3. Lassystem enligt krav 1 eller 2, varvid namnda

15 utrymme (S) under slutfasen av invinklingen ar horison-

tellt utstrackt nedanfor fjadern (38) vasentligen hela

vagen fran det inre vertikalplanet (IP)
:
till det yttre

vertikalplanet (OP)

.

4. Lassystem enligt nagot av de foregaende kraven,

20 varvid noten (36) i sammanfogat lage uppvisar en 6vre

och en undre horisontell yta, som utgor inatriktade f6r-

langningar av notens (36) ovre anliggningsyta (43) re-

spektive undre anliggningsyta (45), och varvid det i

sammanfogat lage vidare foreligger ett horisontellt spel

25 (A) mellan notens (36) botten och fjaderns (38) spets.

5. Lassystem enligt nagot av de foregaende kraven,

varvid det yttre vertikalplanet (OP) ligger pa horison-

tellt avstand innanffir ett vertikalt fogplan (F) , som ar

definierat av angransande ovre partier (41, 48) hos de

30 tva skivornas (1, 1') sammanfogade fogkanter (4a, 4b)

6. Lassystem enligt nagot av de foregaende kraven,

varvid de undre anliggningsytoma (45, 52) ligger at-.,

minstone delvis utanfor ett vertikalt fogplan (F) , som

ar definierat av angransande ovre partier (41, 48) hos
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de tva skivornas (1, 1') sammanfogade fogkanter (4a,

4b) .

7. Lassystem enligt krav 6, varvid huvuddelen av de

undre ahliggningsytorna (45, 52) ligger utanfor det ver-

5 tikala fogplanet (F)

.

8. Lassystem enligt nagot av de fdregaende kraven,

varvid det utskjutande partiet (P) och noten (36) ar an-

ordnade i en och samma fogkant (4a) hos golvskivan (1)

.

9. Lassystem enligt nagot av de foregaende kraven,

10 varvid det utskjutande partiet (P) Mr atminstone delvis

tillverkat i ett stycke med en stomme (30, 32, 34) hos

golvskivan (1).

10. Lassystem enligt krav 9, varvid det utskjutande

partiets (P) laselement (8) ligger under eller i niva

15 med notens (38) undre anliggningsyta (45).

11. Lassystem enligt nagot av de fdregaende kraven,

varvid det utskjutande partiet (P) ar atminstone delvis

bildat av ett annat material an golvskivans stomme.

12. Lassystem enligt krav 11, varvid det. utskjutan-
20 de partiet (P) ar atminstone delvis bildat av en separat

list (6), som fir integrerat fdrbunden (60, 62, 64) med
skivan (1) genom fabriksmontering,

13. Lassystem enligt nagot av de foregSende kraven,

varvid det utskjutande partiet (P) Sr fjadrande tvSrs
25 golvskivornas huvudplan.

14. Lassystem enligt nagot av de foregaende kraven,

varvid fjSdern (38) ar inforbar i noten (36) och lasele-
mentet (8) ar inforbart i lassparet (14) genom en inbor-

des horisontell sammanforing av skivornas fogkanter (5a,

30 5b) .

15. Lassystem enligt krav 14, varvid noten (36) i

sin ovre del uppvisar en avfasning (42) for instyrning
av fjadern (38) i noten (36)

.

16. Lassystem enligt nagot av de foregaende kraven,

35 varvid det utskjutande partiet (P), i horisontell led
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mellan not/fjader-fdrbandets undre anliggningsytor {45,

52) a ena sidan och det utskjutande partiets (P) lasele-

ment (8) a andra sidan uppvisar ett lagre parti (7), som

ligger nedanfijr namnda undre anliggningsytor (45, 52) .

5 17. Lassystem enligt nagot av de foregaende kraven,

varvid fjadern (38) ar invinklingsbar i .noten (36) och

laselementet (8) ar inforbart i lassparet (14) genom

namnda inbordes vinkelrorelse hos skivorna kring 6vre

partier (41, 48) hos fogkanterna (4a, 4b), under det att

10 dessa ovre partier (41, 48) halls i kontakt med varand-

ra.

18. Golvskiva (1) forsedd med lassystem enligt na-

got av de foregaende kraven utmed en eller flera sidor.

19. Golvskiva (1) enligt krav 18, vilken uppvisar

15 motstaende langsidor och kortsidor och vilken ar meka-

niskt sammanfogningsbar utmed sina langsidor med langsi-

dor hos likadana golvskivor genom nedvinkling och vilken

ar mekaniskt sammanfogningsbar utmed sina kortsidor med

kortsidor hos likadana golvskivor genom fSrskjutning ut-

20 med namnda langsidor.
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Fig. 6b
4a

Fig. 6a
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